
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 المرسلٌن محمد صلى هللا علٌه وسلماألنبٌاء ووالصالة والسالم على أشرف 

 2008تحزٌم برامجكم عن طرٌق الفٌجوال استودٌو فً هذا الملف بأذن هللا ستجدون الشرح الوافً لعملٌة 

 بحٌث ٌمكن تنصٌبه على أي جهاز كمبٌوتر Setup والتحزٌم ٌقصد به تحوٌل البرنامج الذي تمت برمجته إلى ملف تنصٌب

 2008أوال نقوم بفتح برنامج الفٌجوال استودٌو 

 ومن الواجهة الرئٌسٌة نقوم بإنشاء مشروع جدٌد

Create Project 

 عندها ستظهر لنا  نافذة كما فً الصورة التالٌة

 وعلى الٌسار نجد نوع المشروع الذي سنقوم بانشاءه

 Other Project Typesقم باختٌار 

 ثم

Setup and Deployment  

 من ثم فً الشاشة على الٌمٌن نختار

Setup Project 

 وٌتغٌر الرقم حسب عدد المشارٌع السابقة – Setup1علماً بان اسم المشروع االفتراضً ٌكون  – Okثم اضغط على 



 بعدها ستظهر لنا الشاشة الرئٌسٌة بهذا الشكل

 

وهذه الملفات تكون , وهذا المجلد الذي سنقوم بوضع ملفات برنامجنا الخاص Application Folderبالدخول على المجلد  أوال قم

 فً مجلد برنامجنا Debugموجودة فً ملف الـ 

 Addثم  – Right Click –على الٌمٌن نقوم بالضغط على زرة الفأرة الٌمٌن  Application Folderبعد الدخول على مجلد الـ 

 …Fileثم 

 تشاهدون فً الصورة التالٌةكما 



 

 عند الضغط علٌها ستظهر لنا شاشة لنقوم باختٌار الملفات المراد وضعها 

 للبرنامج Debugوكما ذكرنا الملفات المطلوبة لتحزٌم البرنامج تكون فً مجلد الـ

 وافتراضٌا تكون فً المسار التالً

C:\Users\username\Documents\Visual Studio 2008\Projects\your_project_name\ bin\Debug 

 Debugبعد الدخول إلى المجلد المطلوب نقوم بتحدٌد كافة الملفات الموجودة إال المجلدات الموجودة داخل مجلد الـ

 Debugموجود داخل مجلد الـ  picturesفكما ترون فً الصورة ٌوجد لدٌنا مجلد اسمه 

 نقوم فقط باختٌار الملفات األخرى جمٌعا, مرةال نقوم باختٌار المجلد فً هذه ال



 

 بعد تحدٌدها جمٌعا Openثم نضغط على 

 

 Folderثم  Addبعد ذلك نقوم بالضغط على زر الفأرة األٌمن ثم على 



 

 سٌظهر لنا مجلد فرعً كما فً الصورة التالٌة

 

 Debugنقوم بتسمٌته حسب اسم المجلد الفرعً الموجود لدٌنا فً مجلد الـ

 picturesوفً مثالً هنا اسم المجلد هو 

 نقوم بتسمٌته بنفس االسم



 

 ثم نقوم بإضافة الملفات الموجودة بداخل هذا المجلد بنفس الطرٌقة السابقة

 Fileثم  Addكلك ٌمٌن بزر الفأرة ثم 

 .فٌترك كما هووفً حال عدم وجود أي ملفات , نختار ماٌوجد به من ملفاتو picturesوندخل على المجلد الفرعً 

============ 

 وهً جعل التحزٌم ٌقوم بعمل اختصار لبرنامجك على سطح المكتب, واآلن الخطوة الثانٌة

 بعد اجراء الخطوات السابقة

 User’s desktopنقوم بالدخول إلى مجلد الـ 

 كما هو فً الصورة



 

 Propertiesفً ٌمٌن اسفل الشاشة فً مربع الـ 

 Trueإلى  Falseمن  AlwaysCreateنقوم بتغٌٌر القٌمة الموجودة امام 

 وهذه الخاصٌة لوضع اختصار لبرنامجك بشكل افتراضً على سطح المكتب

 ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على زر الفأرة األٌمن فً المربع األبٌض فً وسط الشاشة

 Create new shortcutثم نضغط على 

 لتالٌةكما هو موضع فً الصورة ا



 

 ستظهر لنا هذه الشاشة

 

 Application Folderندخل على مجلد الـ 

وفً مثالً هو المظلل فً , exeالبرنامج سٌكون بامتداد , وكما تالحظون فً الصورة, سنجد فٌه ملفات البرنامج التً قمنا بوضعها سابقا

 والذي سٌكون لدٌه اختصار على سطح المكتب, الصورة التالٌة



 

 هذا االسم ٌظهر فً اختصار سطح المكتب لبرنامجك –وتقوم بتسمٌته بأي اسم ترٌده , على اوك ثم نضغط

 اآلن ٌجب أن تضع أٌقونة لالختصار 

 مع ملفات البرنامج Application Folderٌجب أوال أن تكون لدٌك أٌقونة جاهزة تقوم بإضافة إلى مجلد الـ 

 icoوهً تكون بإمتداد 

 Application Folderألٌقونة فً مجلد الـ بعد ان تقوم بإضافة ا

 الموجود أسفل ٌمٌن الشاشة  Propertiesفً مربع الـ 

 None= تجدونها  Iconأمام خاصٌة الـ 

  Browseاضغط على السهم الموجود بجانبها ثم على 

 كما فً الصورة التالٌة



 

 سٌظهر لكم شاشة صغٌرة كما فً الصورة التالٌة

 

 Browseنضغط على 

 ستظهر لكم شاشة أخرى



 

 Application Folderكما ذكرنا ملف أٌقونة البرنامج ستكون موجودة فً مجلد الـ 

 كما فً الصورة اسم ملف األٌقونة

 

 OKنضغط على 

 سٌظهر لنا شكل األٌقونة



 

 مرة أخرى Okنضغط على 

======== 

 انتهٌنا من عمل اختصار لبرنامجك على سطح المكتب

 س الخطوات فً حال رغبتك بإنشاء اختصار لبرنامجك بداخل قائمة إبدأٌمكنك اتباع نف

  User’s Programs Menuوذلك بتفٌذ الخطوات السابقة فً مجلد الـ 

========= 

اآلن عندما نقوم بالضغط على اسم برنامج التحزٌم كما فً الصورة وذلك بعمل كلك واحد على اسم برنامج التحزٌم الموجود أعلى ٌمٌن 

 فً مثالً Setup4شاشة وهو باسم ال

 العدٌد من الخصائص ٌمكنك تعدٌلها حسب رغبتك Propertiesستجدون أسفله فً مربع الـ 

 الخ... واسم المبرمج واسم الشركة واسم المنتج  –كإصدار البرنامج 



 

 ٌمكنك التعدٌل كٌفما ٌحلوا لك

 حسب ما هو مطلوب TargetPlatformكما ال تنسى أن تقوم بتغٌٌر الـ 

 x86بت فقم بإختٌار  86فمثال إذا كان الكمبٌوتر الذي ترٌد تنصٌب البرنامج فٌه ٌحتوي على نظام تشغٌل 

 x64بت قم بإختٌار  64ولو كان على الكمبٌوتر الذي ترٌد تنصٌب البرنامج فٌه ٌحتوي على نظام الـ 



 

========== 

 واآلن إلى النقطة األخٌرة بإذن هللا

 مع برنامجك بحٌث ال ٌحتاج العمٌل أو الزبون إلى تحمٌلهما من االنترنت net platform.و الـ  Crystal Reportوهً كٌفٌة دمج الـ 

 Propertiesكما فً الصورة التالٌة نقوم بعمل كلك ٌمٌن على برنامج التنصٌب ثم نضغط على 

 



 ستظهر لنا شاشة كما فً الصورة التالٌة

 

 Prerequisitesعلى الـ نقوم بالضغط 

 ستظهر لنا شاشة أخرى كما فً الصورة التالٌة

 

 



 Net framework 3.5.فمثال نقوم باختٌار الـ , ما هو مطلوبنقوم بإختٌار 

 Crystal Reports Basics for Visual Studio 2008 (x86,x64)وكذلك الـ 

 طلبه من متطلبات تشغٌلٌةوكذلك تأكد من برنامج وما ٌت, وذلك بوضع عالمة صح بجانبها

 (التقوم بإزالة عالمة الصح الموجودة اتوماتٌكٌا امام بعض المتطلبات فهً تعتبر أساسٌة)وال تقوم بإزلة أي شً موجود إفتراضٌا مسبقا 

 ثم فً االسفل نقوم بإختٌار

Download Prerequisites from the same location as my application  

 تالٌةكما فً الصورة ال

 

 Okثم نضغط على 

 مرة أخرى OKثم 

===== 

 األن ٌجب علٌنا فً الخطوة األخٌرة أن نقوم بعمل كلك ٌمٌن على اسم البرنامج, واآلن انتهٌنا من االعدادت

 Buildثم نضغط على 

 كما فً الصورة



 

 

 اآلن ستجدون فً أسفل الٌسار عملٌة التحزٌم جارٌة حالٌة

 

 

 من عملٌة التحزٌم كما فً الصورة التالٌة سننتظر قلٌال حتى ٌنتهً



 

 

 نقوم بإغالق الفٌجوال استودٌو, واآلن انتهٌنا من عملٌة التحزٌم

 بخطواته السابقة الذي قمنا Setupوالذي ٌكون افتراضٌا موجود به ملف الـ  –ونذهب إلى المسار التالً 

 سٌكون فً المسار التالً

C:\Users\username\Documents\Visual Studio 2008\Projects\Setup4 

 Setup4طبعا أنا فً مثالً كان اسم المشروع وملف التحزٌم هو 

 

كل , ٌعنً فً المستقبل اذا أجرٌت أي تعدٌالت على برنامجك, هو ملف الـمشروع القابل للتعدٌل slnالملف الموجود أعاله والذي بامتداد 

وفقط قم بعمل كلك ٌمٌن على اسم البرنامج فً , فتح لك عن طرٌق الفٌجوال استودٌووالذي سً,Setup4.slnما علٌك هو فتح هذا الملف 

فلٌس علٌك أن تعٌد كل , وانتظر حتى ٌقوم باالنتهاء من عملٌة البناء Rebuildوقم فقط بالضغط على كلمة , شاشة الفٌجول الرئٌسٌة

 (Rebuild)الخطوات السابقة فقط كما ذكرت لك فقط 

 (لٌس المجلد االول المذكور فً بداٌة الشرح)لهذا المجلد  Debugلتنصٌب موجود فً ملف الـ عندها ستجد ملف ا

 انظر للصورة التالٌة

 



 هذه هو ملف التنصٌب النهائً لبرنامج Setup.exeواآلن كما تالحظون لدٌنا ملف اسمه 

 تنصٌبه على اي جهاز كمبٌوترأو فالش مٌموري وقم ب CDعلى  Debugكل ما علٌك نسخ كل ماهو موجود فً ملف الـ

 .ٌجب أن تكون مع بعضها كما فً الصورة السابقة Debugكل محتوٌات الـ, ال تنسى

 

 أتمنى أن ٌكون الشرح وافً وكافً

 ونسأل هللا العلً القدٌر أن ٌوفقنا وٌاكم 

 وألي استفسارواي طلب مساعدة ٌمكنكم مراسلتً على صفحتً على الفٌس بوك

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005930284460 

 أسامة أحمد قدور/ أخوكم

 لٌبٌا –طرابلس 

 رحمه هللا ولوالدتً حفظها هللا وال تنسونا من دعائكم لً ولوالدي

 والسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

https://www.facebook.com/profile.php?id=100005930284460

